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 To ja,

szeœæ wieków temu miasto za³o¿y³em, 

A w dniu dzisiejszym twoim przewodnikiem by³em.

Za cierpliwoœæ, wytrwa³oœæ podczas wêdrowania 

czeka na Ciê nagroda 

w sklepie naprzeciwko 

do odebrania!

Witaj, drogi Turysto, na rynku w Jaæmierzu!

Cieszê siê, ¿e przyby³eœ i chcesz Jaæmierz zwiedziæ. 

ChodŸ ze mn¹, a zobaczysz, co warto tu obejrzeæ.

Kim jestem? B¹dŸ cierpliwy, wszystko w swoim czasie. 

Gdy bêdziesz pilnie œledzi³ moje wyjaœnienia, 

Sam odgadniesz, kim jestem. Teraz tylko powiem,

¯e prawie siedem wieków temu król polski Jagie³³o,

Da³ ojcu mojemu za wielkie zas³ugi,

Wieœ jedn¹ niedu¿¹ w Ziemi Sanockiej 

I pola wokó³ niej le¿¹ce. 

Ja po œmierci rodzica pomyœla³em sobie:

Byæ panem wioseczki? – ¿adna to atrakcja.

Za³o¿ê miasteczko! – bêdê panem z miasta!

I tak te¿ zrobi³em – razem z geometr¹

Poœrodku pól moich u podnó¿a wzgórza 

Miasto wytyczy³em.

Wyznaczy³em rynek, 

A przy nim uliczki i miejsce na koœció³.

Czas p³yn¹³, przybywali ludzie, miasto zasiedlali, 

W moim miasteczku z drewna domy budowali.

cel: odnalezienie 
skarbu!

By³y wojny, po¿ary, najazdy Tatarów,

Lata przesz³y w wieki, mnie ju¿ dawno nie ma,

A mój rynek stary, w drewnie zbudowany, ma siê œwietnie!

Ja teraz wœród duchów, spomiêdzy ob³oków,

Spogl¹dam na rynek, nieraz z ³ezk¹ w oku

I cieszê siê, ¿e to, co kiedyœ wymyœli³em, wci¹¿ trwa.

Dziœ Ci, drogi Turysto, poka¿ê mój rynek, 

A na nim wiele ciekawych pami¹tek.

Stañ na œrodku rynku i obróæ siê wko³o. 

Ujrzysz budynek z szyldem APTEKA. IdŸ  w jej stronê, 

Za ni¹ jest teraz POCZTA i BIBLIOTEKA. 

Tu rozpoczniemy wêdrówkê.

Bêdê Ciê prowadzi³, a Ty patrz i wykonuj moje polecenia:

Wpisuj w krateczki dobre odpowiedzi na pytania,

A na koñcu, gdy zakoñczymy wspólne zwiedzanie,

Ty równie¿ zakoñczysz swoje zadanie.

Jeœliœ dobrze odpowiedzia³ na moje pytania, 

Litery z kratek z cyferk¹ wpisane do diagramu

Na ostatniej stronie, wyjaœni¹ Ci kim jestem.

Ruszajmy w drogê! Czy jesteœ pod POCZT¥?

2Wróæmy na start – obok POCZTY z prawej strony  

Stoi domeczek drewniany. To dom z podcieniem, 

Tak w Jaæmierzu ten styl bywa nazywany.

Kiedyœ by³o ich wiele, teraz zaledwie kilka pozosta³o. 

Jaæmierz s³yn¹³ z jarmarków, które cztery razy w roku 

Na rynku siê odbywa³y. Na owych podcieniach, 

Na ka¿dym  jarmarku, kupcy z daleka 

Swe towary prezentowali i do kupowania 

Wszystkich zachêcali. 

Jak nazywaly sie dawne cykliczne imprezy handlowe 
w Jacmierzu?
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STARTMETA
Ten budynek przed Tob¹ przed wieloma laty 

Zbudowali cz³onkowie Stefczykowej Kasy.

By³ ich w³asnoœci¹. Przez d³ugie lata w tej Kasie Stefczyka

Bra³a po¿yczki ca³a okolica.

Teraz znajduje siê tu poczta i biblioteka,

Gdzie wiele ksi¹¿ek do przeczytania o Jaæmierzu  czeka. 

W tym budynku tak¿e od strony ulicy jest Izba Pamiêci,

A w niej zebrane ró¿ne narzêdzia i sprzêty, 

które przed laty codziennoœci¹ by³y,

 a dzisiaj budz¹ podziw i sentyment do minionych czasów.

Kto byl pierwszym wlascicielem tego budynku?
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Ju¿ Ciê pewnie zmêczy³a ta d³uga wêdrówka. 

PrzejdŸ po pasach na rynek, na drug¹ stronê ulicy, 

Tam na skraju, na strudzonych przechodniów 

czeka wygodna ³aweczka.

Usi¹dŸ i patrz: naprzeciwko widaæ stare domy, 

Te¿ maj¹ podcienia dla kupców zrobione.

Przy ³aweczce tablice, na nich ró¿ne napisy.

Popatrz i przeczytaj. 

Siedz¹c na ³aweczce spisz wszystkie litery

Z krateczek pomocniczych do g³ównej krzy¿ówki.

Znasz ju¿ moje nazwisko? £atwo zgadn¹æ by³o!
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Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuj¹ca w obszary wiejskie
Publikacja wspó³finansowana ze œrodków Unii Europejskiej w ramach dzialania 431 Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Dzia³ania, 

nabywanie umiejêtnoœci i aktywizacja osi 4 LEADER PROW na lata 2007 - 2013
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Czas deptania:
Do zabrania:
Jak znajdziesz skarb?

 45minut
 d³ugopis i otwarta g³owa 

 odkrywaj dziedzictwo
i piêkno Jaæmierza, kieruj¹c siê informacjami 
zawartymi we wskazówkach; zwróæ uwagê
na cyfry przy fragmentach tekstu, one 
wska¿¹ Ci kolejnoœæ czytania 
      

pomys³ i opracowanie: 
deptaje@gmail.com, kom. 537 627 707

sk³ad i druk: Drukarnia Muzyczna, Kraków 2014

 

www.facebook.com/deptaj znajdŸ Deptaj na Jaæmierskim Rynku na Facebooku:

www.facebook.com/JacmierskiRynek
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4 Studniê ju¿ zobaczy³eœ, teraz w dalsz¹ drogê!

Na samym œrodku rynku figura Maryi

Czuwa nad rynkiem i nad mieszkañcami.

Cokó³ ma wysoki, na nim dwie tablice z tekstami i datami.

Kto stoi na cokole na srodku rynku w Jacmierzu? 
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6IdŸ nadal prosto, a po lewej stronie

Ujrzysz dwie postacie w drewnie wyrzeŸbione.

Zagniewana niewiasta, mo¿e Jaæmierzanka?

Ró¿nymi sprzêtami grozi ch³opu.

To popularnie w Jaæmierzu zwana „Baba i ch³op”.

Nie bój siê, Turysto, to tylko scenka ¿artobliwa,

Ja Ci powiem na ucho, tak pomiêdzy nami, 

¯e kobiety tu mi³e, ¿yczliwe obcemu.

Co w prawych rekach trzymaja chlop i baba?
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10 Zaraz obok remizy, 

Na rynku wœród œwierków zielonych 

Stoi pomnik 

Mieszkañców poleg³ych za wolnoœæ ojczyzny.

Dwie tablice na pomniku w kamieniu wyryte  

S¹ dowodem pamiêci potomnych 

O tamtych ludziach i wydarzeniach.

Kto ufundowal obydwie tablice na pomniku?
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5 8 Gdy ju¿ koœció³ ca³y podziwiaæ skoñczy³eœ, 

Wróæ na drogê.

Na wprost g³ównej bramy przy stawie

 Zobaczysz szopkê ma³¹, ciemn¹ i drewnian¹. 

Co to jest? zapytasz. Có¿ to za zabytek?

To ponad stuletnia remiza stra¿acka, 

W której trzymano - wtedy cud techniki -

Sikawkê konn¹ z trudem we Lwowie  kupion¹

 I do gaszenia ognia u¿ywan¹.

 Co kiedys bylo przechowywane 
w tej niepozornej szopce?

Teraz idŸ wolno w stronê koœcio³a,

Którego wie¿e widoczne z daleka wzrok przyci¹gaj¹.

Dzwony wisz¹ce w wysokiej dzwonnicy

Mo¿e Ciê g³osem swoim powitaj¹.

Przy bramie koœcielnej na barwnej tablicy

Dzieje œwi¹tyni, zapoznaj siê z nimi.

Potem miñ bramê, wejdŸ na dziedziniec. 

Zobacz œwi¹tyniê sprzed ponad dwóch wieków

Rêkami naszych przodków wzniesion¹.

ObejdŸ j¹ wko³o i zerknij nad murem na stare domy

W s¹siedztwie stoj¹ce, pe³ne uroku.

Patrz! plebania stara, murowana, niczym dwór szlachecki, 

Prawie sto lat temu wybudowana.

Jak nazywa sie szlak turystyczny, 
Kosciól jacmierski?

na którym stoi

Pomnik i Ratusz, 1936 rok

Koœció³

Pieczêæ

Dom Ludowy

Dom w Rynku, 1915 rok

opracowanie: mieszkañcy Jaæmierza i Posady Jaæmierskiej - Teresa Pawlecka, Józefa Wolañska, Anna Barlewicz, Lucyna WoŸniczyszyn, Maria Konieczna, Lucyna Twardowicz, El¿bieta Œcibor, Krystyna , Ryszard St¹czekKielar

opieka merytoryczna: Marcin Kurnik, opracowanie graficzne: Marta Winiarczyk, zdjêcia: archiwum Jaæmierza

Figura Bogurodzicy Maryi 

Zaraz obok, nie musisz daleko wêdrowaæ,

Stoi budynek wielki, z ceg³y murowany.

To Dom Ludowy – tak kiedyœ zwano domy kultury.

Stañ przed nim, spójrz w górê, tam na wie¿yczce

Jest chor¹giewka z dat¹ jego zbudowania.

Ni¿ej herb Jaæmierza, gdzie gwiazdê z podkow¹

Otacza wieniec zielony dêbowy.

Choæ prawa miejskie Jaæmierz utraci³ jeszcze przed II wojn¹, 

Ten herb przypomina, ¿e kiedyœ by³ miasteczkiem.

Zapisz nazwe tego budynku.
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Czas wróciæ na rynek. 

To on dla mnie jest najwa¿niejszy.

Zaraz z lewej strony widzisz budynek piêknie odnowiony, 

Teraz to jest siedziba stra¿y ochotniczej. 

Kiedyœ by³ to ratusz z w³adzami  miasteczka i karczm¹.

Stañ przed budynkiem, a zaraz zobaczysz 

Przy ganku po jego prawej i po lewej stronie

Dwie tablice kamienne, w których uwiecznione

S¹ dwa wydarzenia z historii Jaæmierza.

Przeczytaj je dok³adnie, bo oba wa¿ne by³y 

W dziejach miejscowoœci.

Jaka organizacja ma siedzibe
w dawnym budynku ratusza?

obecnie ,

,

IdŸ dalej œrodkiem rynku, a po prawej stronie

Zobaczysz studniê star¹ daszkiem os³onion¹.

Z ko³owrotem, z drewnianym wiadrem 

I kubkiem drewnianym.

Cembrowina studni tak¿e jest drewniana, 

Z pnia dêbu zrobiona, ogniem wypalana.

Wydobyta ze studni miejskiej, gdzie przez lata ca³e

�ród³o zabezpiecza³a. Teraz podziw budzi.

Jak sie nazywa naziemna czesc studni?, ,
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Kasa Stefczyka, 1936 rok
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